
Det är soluppgången mitt i natten och äventyret som tar vid där vägen tar slut. 
Det är fjärilarna i magen och hjärtat som slår i takt med bastrumman från sce-
nen. Det är berättelserna från förr och ögonblicken här och nu.  
 
Natur, stad och vilda vackra vatten. Stadsliv och gungande myrmarker. I Skellefteå njuter vi av 
en rad sömlösa övergångar som präglar vår vardag. Och som även våra besökare värdesätter 
högt. I juni får vi välkomna dig till Skellefteå – och Midnattssolsloppet. Vi ses!

• Mitt mellan Skellefteå & Piteå 
• Skandinaviens längsta racingbana - 4,2 km
• Banracing under ljusa sommarkvällar
• Före detta hemlig militärbas
• 20 depåboxar 

 
Drivecenter Arena är beläget i Fällfors, 55 
minuters bilfärd från Skellefteå centrum samt 
Piteå centrum.  
www.drivecenter.se 
Banchef: daniel.wikgren@drivecenter.se

Ett perfekt boende är för många en stor säng med 
krispiga lakan och mjuka kuddar. En annans per-
fekta boende handlar mer om läget, och utsikten 
från boendets fönster. Att få vakna till fågelkvitter, 
eller att öppna dörren till ditt boende och direkt 
befinna sig i centrum med nära till allt. I Skellefteå 
finns det alltså en stor mängd boendealternativ! 

Välj och vraka, här finns alltid ett rum för dig.
Se alla boende:
www.visitskelleftea.se/boende

VÄLKOMMEN TILL SKELLEFTEÅ

Vi ses på 
Midnattssolsloppet

BOENDEN I SKELLEFTEÅDRIVECENTER ARENA

ALLT OM SKELLEFTEÅ HITTAR DU PÅ VISITSKELLEFTEA.SE
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HITTA HIT

FLYG 

Skellefteå Airport
www.skellefteaairport.se
Luleå Airport
www.swedavia.com/lulea
Umeå Airport
www.swedavia.com/umea

TAXI 

Skellefteå Taxi
www.skellefteataxi.se
City Taxi
www.citytaxiskelleftea.se
Lågpristaxi
www.lagpristaxi.se

HYRBIL 

Avis: www.avis.se
Europcar: www.europcar.se
Mabi: www.mabi.se
Hertz: www.hertz.se
Tidy Car: www.tidy.se

Evenemang som känns! 
Vintersim, Nordsken, Stadsfesten, 
Berättarfestivalen, Trästockfestiva-
len och nu även Midnattssolsloppet.

Lokalproducerat
Skellefteå är bra på lokalproducerat. 
Mest välkänd är förstås Västerbot-
tensosten från Burträsk, men det 
finns fler. Som Svedjan Ost t.ex.

I Skellefteå finns fler än 

 1500 sjöar 

• Bryggargatan Bistro & Bar - whiteguide
• La cena 
• Restaurang Rustique
• Stadskällaren Brew Pub
• Alhem trädgård
• Stigs konditori
• Texas longhorn
• Isboden restaurang & café
• The corner
• Verandan

Se allt att äta & dricka i Skellefteå
www.visitskelleftea.se/ata-dricka

• Marranäsvältan, vacker plats nära Fällfors
• Skellefteå Adventure Park
• Sommarteater Romeo &Julia
• Exploratoriet
• Gokart
• Byske Havsbad
• Vildmarksutställning Svansele
• Bjuröklubb
• Skellefteå bike arena
• Boda borg 

Guider för dig som vill uppleva Skellefteå 
www.visitskelleftea.se/guider

MER ATT UPPTÄCKASMAKA PÅ SKELLEFTEÅ


